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Ritmo de perda de emprego formal recua em junho
Emprego formal - Sergipe - Junho - 2016*
No mês de junho, o estado
perdeu 647 vagas de emprego
Admitidos formal. O número foi menor que
do mês anterior, quando foram
fechados 1.567 postos de
7.647
Desligados trabalho. No acumulado do ano,
o nível de emprego formal
apresentou queda de 12.277
-647
vagas, correspondendo a uma
Saldo
retração de 4,03% no estoque de
trabalho em comparação
a
janeiro deste ano.

Saldo de emprego por grande setor de atividade- Sergipe - Junho - 2016
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Em junho, dos três grandes setores de atividade, somente a Agropecuária fechou
com saldo positivo, 386 novos postos de trabalhos devido à cana de açúcar. O setor
Comércio e Serviços foi o que apresentou pior resultado, registrando 686 postos de
trabalho fechados, decorrente, principalmente, do número de demissões no
Comércio (-444).

*Em 2015, Sergipe apresentou um estoque final de aproximadamente 305
mil empregos com carteira assinada.

Saldo do emprego por setor de atividade - Sergipe - Junho - 2016
No mês de junho, dentre os oito setores de atividade
econômica, somente a Agropecuária e Indústria de
Transformação
apresentaram
saldo
positivo,
registrando juntos 752 novos postos de trabalho. No
que tange aos setores com declínio, as maiores perdas
de emprego ocorreram na Construção Civil (-632), no
Comércio (-444) e no setor de Serviços (-241).
Nota: SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública

Saldo do emprego gerado pelos subsetores de serviços - Sergipe - Junho - 2016
O setor de Serviços fechou o mês de junho com 241 vagas de
empregos formais extintas. O resultado foi impulsionado pelas
perdas nos subsetores ‘Serviços de alojamento, alimentação,
reparação, manutenção, redação’ (-150 vagas), ‘Ensino’ (-113
vagas) e ‘Transportes e Comunicações’ (-46 vagas) .

Saldo do emprego em 10 grandes municípios - Sergipe – Junho - 2016
Em junho, o município de Aracaju foi o que mais
contribuiu para a retração no saldo de empregos, com 838
postos de trabalhos fechados. Resultado advindo da
retração na Construção Civil e Comércio, com extinção de
414 e 331 vagas, respectivamente. Dentre os 10
municípios analisados mensalmente, os que apresentaram
saldo positivo foram Lagarto (45), Capela (36) e Estância
(8).

Evolução do emprego nos últimos 12 meses - Sergipe - Junho - 2016
Nos últimos 12 meses verificou-se declínio de 3,69% no nível de
emprego, o equivalente a 11.223 postos de trabalho fechados. Dos
oito setores de atividade econômica, a Indústria de Transformação
(-5.029), a Construção Civil (-2.923) e o Comércio (-1.781)
apresentaram as maiores retrações no número de empregos
formais.
A Administração Pública e a Agropecuária
apresentaram os melhores resultados, com 107 e 101 novos
postos de trabalho, respectivamente.
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